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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
A Víz'P'Art Közalapítványt Szekszárd MJV város alapította 1993-ban a vizuális 
művészetek támogatására. A szervezet célja elősegíteni a megyében a vizuális 
nevelést, a vizuális kultúra hatékony terjedését, hozzájárulni az alkotó munka 
feltételeinek megteremtéséhez, továbbá támogatni, hogy a Tolna megyében született, 
és születő arra érdemes alkotások egy gyűjtemény keretein belül méltó módon 
kerüljenek bemutatásra, megőrzésre. 
A közalapítvány ennek érdekében elindította egy Tolna megyei képzőművészeti 
albumsorozat kiadását. Elsőként Szabó Dezső, majd Czencz János festőművész 
életét és munkásságát mutatták be. Idén a Garay Emlékév eseményeinek egyik 
kezdeményezője és szervezőjeként Garay Ákos festőművész műveit tárja elénk egy új 
album. 
A közalapítvány vállalta Hubert Ildikó "Tükör által homályosan - Bazsonyi Aranyról" 
címmel szintén idén megjelenő könyv támogatását, kiadásának pénzügyi 
lebonyolítását, melyhez a Tolna Megyei Önkormányzat támogatását is kérik. 
Bazsonyi Arany 1994-ben Babits Mihály megyei kitüntető díjat kapott.  
A művésznő 2002-ben Tolna megyének ajándékozott egy 70 festményből és közel 
200 grafikából álló gyűjteményt, melyet az Ozorai Várban helyeztek el. Az Év Tolna 
Megyei Civil Szervezet pályázat keretében az első elismert mecénás Bazsonyi Arany 
festőművész volt, akiről a díjat később elnevezték. 
A közalapítvány által felvázolt tevékenység jelentőségére való tekintettel 100.000,- Ft 
támogatás odaítélését javasolom.  
 
Völgységi Tájkutató Alapítványt 1992-ben hozta létre Bonyhád Város 
Önkormányzata a Völgységi Múzeum támogatására. Az Alapítvány célja a Völgység 
helytörténeti - néprajzi kutatásának fellendítése, a feltárt értékek nyilvántartásba vétele 
és feldolgozása, közreadása előadásokon, kiállításokon és kiadványokon keresztül. 
Kiemelt támogatási céljuk a Völgységi Múzeum gyűjteményének gyarapításán túl a 
Völgység helytörténeti kutatóinak segítése és munkájuk összehangolása, valamint a 
kutatómunkára épülő színvonalas dolgozatok megjelentetése is. Ennek egyik 
eredménye a Bonyhádi lexikon összeállítása. A több, mint 700 címszót feldolgozó 
kötet megjelenését 2017-ben a Völgységi Könyvfesztiválon tervezik. 
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Bonyhád helytörténészei sok témában jelentettek meg alapos kutatásra épülő 
publikációt, átfogó monográfia azonban még nem készült. A Bonyhád Lexikon 
szolgálná az információk azon tárházát, mely a kutatók és hétköznapi olvasók 
számára évtizedekre kiható alapanyagot szolgáltatna. 
Az alapítvány által felvázolt tevékenység jelentőségére való tekintettel 50.000,- Ft 
támogatás odaítélését javasolom. 
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A Tolna Megyei Közgyűlés …/2016. (V. 13.) 
közgyűlési határozata alapítványi 
támogatásról 
 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Víz'P'Art Közalapítvány V. Bazsonyi Aranyról 
szóló könyvének megjelenését 100 ezer Ft 
összegű támogatásban részesíti. 
 

2. A Közgyűlés az alapítványi támogatást a 
2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
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Szekszárd, 2016. április 28. 
 
 

Fehérvári Tamás 
        a Közgyűlés elnöke 


